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Vattenfalls rapport om synen på klimatförändringarna före och under pandemin – en analys 

ur svenskt perspektiv 

Vattenfall har undersökt synen på och attityder till klimatförändringarna i Sverige och ytterligare sex europeiska länder. 

En enkät gjordes i slutet av 2019 och en uppföljande enkät i slutet av juni 2020, vilket möjliggör en analys av hur de 

första månaderna av coronapandemi har påverkat attityder och prioriteringar. Denna PM kompletterar huvudrapporten1 

med svenska perspektiv på resultaten.  

 

Klimatförändringarna i relation till andra globala utmaningar 

• Respondenterna fick rangordna ett antal globala utmaningar2 – från högsta till lägsta prioritet.3 

Klimatförändringarna uppfattades som den viktigaste globala utmaningen i sex av de sju undersökta länderna, alla 

utom Nederländerna,4 vid det första enkättillfället, spridningen var då mellan 23 % (Nederländerna) och 37 % 

(Danmark). 32 % av samtliga respondenter uppfattade vid detta tillfälle att klimatförändringarna var den 

viktigaste globala utmaningen.  

o I Sverige var andelen 31 %, dvs. nära genomsnittet. (En lika stor andel såg krig och konflikter som den 

viktigaste globala utmaningen.)  

 

• Vid det andra enkättillfället hade andelen av samtliga respondenter som såg klimatförändringarna som den 

viktigaste globala utmaningen sjunkit från 32 % till 28 %, men trots detta uppfattades klimatförändringarna som 

viktigaste globala utmaningen i sex av de sju undersökta länderna, alla utom UK. (Uppfattningen att krig och 

konflikter var viktigaste globala utmaning minskade i Nederländerna, med följden att klimatförändringarna blev 

viktigaste globala utmaning där.5) 

o … Sverige var det enda land där andelen som uppfattade klimatförändringarna som den mest 

prioriterade globala utmaningen ökade mellan tillfällena – från 31 % till 33 %.  

o I Sverige är yngre överrepresenterade bland dem som uppfattade klimatförändringarna som den 

viktigaste globala utmaningen – i yngsta gruppen (16–24 år) är andelen 38 %, i de äldsta grupperna (45-

54 år resp. 55-64 år) är motsvarande andel 30 %. (En liknande tendens syns även i genomsnittet bland 

länderna.) 

 

Oro för klimatförändringarna  

• Respondenterna fick skatta sin oro för klimatförändringarna på den fyrgradiga skalan ”Not at all worried”, ”Not 

very worried”, ”Quite worried” resp. ”A great deal worried”. Sett över samtliga undersökta länder var andelen 

respondenter som inte oroar sig för klimatförändringarna oförändrad mellan tillfällena (”Not at all worried” 7 %, 

 
1 “Follow-up study: Climate change remains the most pressing global issue Comparative Analysis: December 
2019 vs. June 2020” 
2 ”How serious of a problem - or not - do you consider each of the following to be in the world today?” 
3 Från ”Most priority” till ”Least priority” 
4 UK, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Sverige 
5 I UK uppfattades ”Epidemics/Diseases” som den mest prioriterade globala utmaningen, en ökning från 5 % till 
28 % mellan tillfällena (andelen som angav klimatförändringarna minskade från 34 % till 18 % mellan tillfällena)  
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”Not very worried” 24 %). Andelen som oroar sig mycket blev dock större mellan tillfällena (”Quite worried” 

minskade från 46 % till 41 %, ”A great deal worried” ökade från 22 % till 28 %.)  

o Sverige (och Finland) utmärker sig i undersökningen med en kraftig ökning av andelen som oroar sig för 

klimatförändringarna, i Sverige var ökningen från 61 % till 72 % (”Quite worried” minskade från 43 % till 

40 %, ”A great deal worried” ökade från 18 % till 32 %). 

o Andelen svenska respondenter som inte oroar sig för klimatförändringarna minskade mellan tillfällena 

från 39 % till 28 %. 

o Yngre är mer oroade än äldre för klimatförändringarna i Sverige, i den yngsta kategorin (16-24 år) är 

andelen 77 %, i den äldsta kategorin (55-64) är andelen 66 %. (En liknande tendens syns även i 

genomsnittet bland länderna, men den är inte lika stark som i Sverige.) 

o Efter den kraftiga ökningen av andelen som oroar sig för klimatförändringarna är andelen oroade 

Sverige (och Finland) i nivå med övriga länder.  

o Mellan enkättillfällena har andelen svenskar som uppfattar epidemics and diseases som den viktigaste 

globala utmaningen ökat från 4 % till 18 %, en förändring i paritet med genomsnittet bland de 

undersökta länderna.  

o I Sverige har den ökande andelen som uppfattar epidemics and diseases som den viktigaste globala 

utmaningen kompenserats av motsvarande minskning i andelen som uppfattar wars and conflicts som 

den viktigaste globala utmaningen.  

o En ökning av andelen svenskar som uppfattar economic recession som den viktigaste globala 

utmaningen (4 % till 6 %) kompenseras med motsvarande minskning i andelen som ser poverty som den 

viktigaste globala utmaningen (9 % till 7 %). 

Kommentar 

Det upplevda hotet från klimatförändringarna ökade i Sverige efter några månaders pandemi, det syns främst i hur man 

skattar sin egen oro men även i svaren på vilken global utmaning man anser vara störst. En global hälsokris med påföljande 

oro för pandemier och sjukdomar tränger uppenbarligen inte undan oron för klimatförändringarna. En genomgående 

tendens i undersökningen är att yngre lägger större vikt vid klimatförändringarna än äldre. 

 

 

Känslor relaterade till klimatförändringar och klimatdebatt 

Känslor relaterade till klimatförändringarna skiljer sig en hel del åt mellan länderna, men överlag har de inte förändrats 

drastiskt mellan tillfällena.  

• Sverige utmärker sig med undersökningens största andel – 49 % resp. 51 % – som är orolig för vad som ska hända 

med vår planet. (Genomsnittet bland samtliga länder är 40 % resp. 41 %.) 

 

I Sverige var de tydligaste skillnaderna mellan tillfällena…  

• … ökad ilska över upplevd brist på klimatåtgärder (från 35 % till 40 %) resp.  

• minskad irritation över upplevd ”för stor” uppmärksamhet kring klimatfrågan (från 20 % till 14 %) (Liknande 

förändringar har även skett för genomsnittet av alla undersökta länder.) 
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Kommentar 

Pandemin tycks ha stärkt medvetenheten om klimatförändringarnas allvar; vid det senare tillfället irriterade sig färre 

svenskar på att frågan får ”för mycket” uppmärksamhet, samtidigt som fler svenskar irriterade sig på vad man ser som 

otillräckliga ansträngningar för att bromsa klimatförändringarna.  
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Annoyed at seeing too much coverage of Climate Change
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Graph. % of respondents who feel a certain emotion around climate change. n=1038 (Sweden 
Respondents)
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Ekonomisk återhämtning och klimathänsyn  

Vid det senare enkättillfället, i juni 2020, adderades några pandemirelaterade frågor till undersökningen.  

En av dessa frågor rörde synen på hur man bör prioritera mellan kortsiktiga ekonomiska intressen respektive 

klimatrelaterade intressen i pågående planer och program för ekonomisk återhämtning efter pandemin, på nationell och 

europeisk nivå.  

Två svarsalternativ gavs, det ena med innebörden att återstarten bör ske med bibehållna eller stärkta klimatåtaganden 

även om det skulle bromsa kortsiktig ekonomisk återhämtning, det andra med innebörden att kortsiktiga ekonomiska 

överväganden, exempelvis arbetstillfällen, bör vara styrande, även om det skulle skada klimatarbetet.6 I hela 

undersökningen förordade 63 % av respondenterna det förra alternativet och 37 % det senare. 

• I Sverige förordade en något högre andel än genomsnittet ett vägval där klimathänsyn får prioritet över kortsiktig 

ekonomi (66 %), följaktligen förordade en något lägre andel ett vägval där den omvända prioriteringen gäller (34 

%). 

• Vad gäller olika grupper inom Sverige är det i ålderskategorin 24–35 år man avviker mest från genomsnittet, här 

uppger 71 % att klimatarbete bör prioriteras högre än kortsiktiga ekonomiska överväganden.  

En annan fråga som bara ställdes i den senare enkäten rörde hur orolig man är för att klimatarbetet kommer att påverkas 

negativt av pågående planer och program för ekonomisk återhämtning efter pandemin. Respondenterna fick skatta sin oro 

på den fyrgradiga skalan ”Not at all”, ”Not very”, ”Quite” och ”A great deal”. Genomsnittet för summan av de två 

svarsalternativen ”Not at all” resp. ”Not very” worried var 46 %, motsvarande för de senare svarsalternativen ”Quite” och 

”A great deal” worried var 54 %. 

• I Sverige (och Finland) är oron mindre än hos övriga för att klimatarbetet kommer att påverkas negativt av 

pågående planer och program för ekonomisk återhämtning efter pandemin; här valde 55 % något av de två första 

svarsalternativen (mindre oroade), medan 45 % valde något av de två senare (mer oroade).  

 
6 “If you were making the decisions specified, which of the below would best describe your views?” 
Svarsalternativ: ”The highest priority should be given to continuing (or increasing) climate change 
commitments, even if it slows down the economy” resp. “'The highest priority should be given to short-term 
economic considerations such as growth and jobs, even if it hurts climate change action” 
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Kommentar 

Diskussionen om en ”hållbar återstart” och EU:s återhämtningsstrategi ”Green Deal” har fått stort utrymme under 

pandemin, inte minst i Sverige. Utgångspunkten är att det inte finns någon motsättning mellan långsiktig ekonomisk 

utveckling och ambitiösa klimat- och hållbarbarhetsmål; i Sverige svarade en relativt hög andel att klimatåtaganden bör gå 

före kortsiktig ekonomisk återhämtning, vilket kan tolkas vara i linje att denna inriktning. Vidare visar undersökningen att en 

relativt stor andel av svenskarna inte oroar sig för att återhämtningsarbetet kommer att skada klimatarbetet, vilket 

knappast bör tolkas som svalt intresse för frågan, med tanke på att drygt sju av tio svenskar oroar sig för 

klimatförändringarna (som beskrivet ovan). En mer positiv tolkning är att se det som uttryck för optimism och förväntningar 

på att återhämtningsarbetet kommer att gynna såväl ekonomisk utveckling som klimatarbete.  

 

Aktörer som har engagerat sig i klimatfrågan 

Slutligen ställdes frågan i den senare enkäten om vilka aktörer respondenterna uppfattar som synliga, i nyheter och sociala 

medier, när det gäller klimatrelaterade aktiviteter. Svarsalternativen var “Actions that are being taken by your government 

in response to climate change”, “Actions that are being taken by businesses in response to climate change”, “Actions that 

are being taken by international and regional organisations (i.e. UN, EU) in response to climate change”, “Actions that are 

being taken in your local community and people around you in response to climate change” respektive “None”.  

Här svarade 52 % av respondenterna i undersökningen i stort att de hade noterat aktiviteter från ”your government”, 46 % 

från ”business” och 40 % från ”local community and people around you”.   

• Sverige ligger 2 till 6 procentenheter över genomsnittet på samtliga svarsalternativ, förutom ”None” där vi ligger 2 

procentenheter under genomsnittet. Svenskar noterar således i högre grad att olika aktörer engagerar sig i 

klimatfrågor än respondenterna i övriga länder.  

• Sveriges största avvikelser från genomsnittet gäller svarsalternativen ”business” resp. ” local community and 

people around you”, (6 procentenheter över genomsnittet på resp. alternativ). 



 

Confidentiality: C2 - Internal 

 

 

 

 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och 

moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför 

driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra 

kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna,  Danmark och Storbritannien. Vattenfall 

ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se 

 

https://group.vattenfall.com/se/
https://www.facebook.com/vattenfallSE/
https://www.instagram.com/vattenfallsverige/
https://www.youtube.com/user/vattenfall
https://www.linkedin.com/company/5317/
https://twitter.com/vattenfall_se

